MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
PLANO DE MOBILIDADE URBANA
SISTEMATIZAÇÃO DAS DIRETRIZES POR EIXO TEMÁTICO
EIXO

VISÃO

VISÃO DA COMUNIDADE

VISÃO COMUNIDADE
SÍNTESE SITUAÇÃO ATUAL

Estrutura e hierarquia viária (falta de Ausência de planejamento global.
vias alternativas, conectividade de
ciclovias, fluxo concentrado no anel ÁREAS CRITICAS:
central).
1- Área Central.
Perfil viário (ruas estreitas,
estacionamento no anel central, falta
de padronização nas calçadas, falta
de ciclovias).
Pontos críticos (Conflito nas
interseções).
Uso do solo (Alternativas de
tranporte).
SISTEMA VIÁRIO E TRÁFEGO

Conectividade viária

DIAGNÓSTICO
1 - Origem de forma aleatória gerando
estrutura fundiária perpendicular aos
eixo principais;
2 - Desenvolvimento espontâneo
segundo crescimento motivado por
loteamentos baixa legibilidade;
3 - Características físicas topográficas
como limitantes ao desenvovimento
do sistema viário;
4- Forma urbana em espinha de peixe
(vias dependentes do sistema viário
principal);
5 - Falta de reserva de áreas em
planejamento para ampliação e
readequação viária;
6 - Falta de um planejamento viário
global organizando funções e perfis;
7- Falta de conectividade.

PROGNÓSTICO
1- Aumento da intensidade de fluxo
nas vias principais e área central;
2 - Saturação do sistema viário;
3 - Aumento da distribuição do
espaço da via focado no automóvel
reduzindo o espaço para os modos
não motorizados e coletivos;
4 -Indisponibilidade ou escassez de
espaços para ampliação e
readequação viária;
5 - Aumento do efeito labiríntico do
sistema viário (falta de legibilidade).

DIRETRIZES
1 - Ampliação da conectividade do
sistema viário;
2 - Organização das funções viárias
com objetivo a melhora do fluxo e da
legibilidade na circulações;
3 - Redistribuição do espaço da via de
forma mais equitativa.
4- Articulação entre planejamento
viário e ordenamento territorial
(reserva de área e mecanismos de
financiamento).

AÇÕES

AÇÃO IMEDIATA
1 - Resolver cinco pontos críticos
(Oxford; Serra Alta; 25 de Julho;
Ginástico; VW-Pimpão);
2 - Reimplantar política de
estacionamento em via pública.

CURTO PRAZO
1 - Elaborar Plano Viário (estrutura e
hierarquia);
2 - Elaborar Plano de orientação de
tráfego e regulamentação do
transporte de carga;
3 - Legislação de PGVs.
MÉDIO PRAZO
1 - Implementação do Plano Viário.
LONGO PRAZO
1 - Consolidação do Plano Viário.

Planejamento e ordenamento
territorial (falta de planejamento
voltado ao crescimento territorial
urbano).

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

1 - Zoneamento setorizando
excessivamente funções específicas
gerando uma maior necessidade de
deslocamentos casa-trabalho, casaÁREAS CRÍTICAS:
estudo, casa-lazer;
Articulação entre planejamento,
2 - Espraiamento da ocupação urbana
ordenamento territorial e
1- Brasília/Progresso/Boehmerwald:
dada a permissividade da legislação de
organização do sistema viário ( falta conexões leste-oeste;
uso e ocupação do solo;
de incentivo para o adensamento de 2- Serra alta / Centenário: conexão leste-sul. 3 - Ausência de sub-centralidade e
determinadas áreas; falta de
centralidades de bairros;
conexões viárias; falta de vias
4- Ausência de articulação entre
projetadas).
planejamento de uso do solo,
densidades urbanas, estrutura e
Usos diversificado e concentrados de
Mecanismos
de
indução
de
hierarquia viária.
forma harmoniosa
adensamento e financiamento da
política urbana (falta de incentivo
para o adensamento de
determinadas áreas; desatualização
do cadastro imobiliário e do
levantamento aerofotogramétrico;
falta de aplicação dos instrumentos
do Estatuto da Cidade).

Acessibilidade ao patrimônio natural
e cultural (excesso de fluxo na área
central; falta de roteiros turísticos;
falta de uma estrutura viária; falta de
uma infraestrutura adequada e
segura para acesso aos patrimônios).

Falta de diretrizes por parte do poder
público das áreas a serem adensadas e
ocupadas.

Grande potencial do meio ambiente e
patrimônio, mas é pouco aproveitado por
falta de infraestrutura.
ÁREAS CRÍTICAS:
1- Centro.

MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO

Valorização e preservação do
patrimônio natural e cultural (pouca
valorização do patrimônio; falta de
uma cultura de preservação
ambiental; falta de um local para
descarte de resíduos da contrução
civil e podas; vandalismo; falta de
parques e de estrutura no Parque 23
Manter e ampliar a preservação do de Setembro).
patrimônio ambinenital e cultural.
Poluição (falta de uma política de
saneamento em regiões não cobertas
a rede de esgoto); transporte
coletivo - porte e frequência do
veículo, etc; priorização do veículo
individual.

1 - Grande quantidade e diversidade
de bens tombados;
2- Baixa disponibilidade de áreas para
recreação e lazer;
3 - Baixa valorização e divulgação do
patrimônio cultural e ambiental
existente;
4- Programa de pagamento por
serviços ambientais;
5 - Grupos culturais atuantes e
diversidades de festas tradicionais;
6 - Programa de cicloturismo e rotas
cicloviárias;
7 - Regulamentação e criação de
estrutura de gestão para proteção do
patrimônio cultural.

1- Aumento da necessidade de
deslocamentos e saturação do
sistema viário existente;
2 - Aumento da ineficiência (custo,
tempo) dos sistemas de transporte
devido as longas distâncias;
3 - Zonas industriais afastadas e sem
ocupação efetiva;
4- Aumento dos custos para gestão
urbana.

1 - Definição de estrutura espacial
urbana policêntrica e conectada;
2 - Contenção do espraiamento
urbano;
3 - Proposição de bairros mais
compactos e diversificados;
4 - Estabebelecimento de uma maior
proximidade das áreas de oferta de
empreg , preservando-se os aspectos
amenos de áreas residenciais.

AÇÃO IMEDIATA
1 -Retomar a Revisão do Plano
Diretor.
CURTO PRAZO
1 - Finalizar a revisão do Plano
Diretor;
2 - Estrutura espacial urbana
articulando sistema viário e uso do
solo;
3 - Novas centralidades e delimitação
urbana.
MÉDIO PRAZO
1 - Consolidação do Plano Diretor;
2 - Restringir novos usos industriais e
e regulamentar os usos industriais
existentes na área central.
LONGO PRAZO
1-Reavaliação e adequação do Plano
Diretor.

1 - Descaracterização e degradação
do patrimônio e da paisagem
existente;
2- Potencial turístico sub
aproveitado;
3 - Baixo nível de apropriação dos
espaços urbanos induzindo a busca
de lazer em cidades vizinhas.

1-Articulação entre ações do
preservação do patrimônio cultural e
ambiental com ordenamento
territorial;
2 - Valoração econômica do
patrimônio cultural.

AÇÃO IMEDIATA
1-Implantar o PSA (Pagamento por
Serviço Ambiental) do Rio Banhados
e Rio Negrinho;
2-Efetivação do COMPAH.
CURTO PRAZO
1 -Ampliação do PSA para área
urbana;
2 -Inventário das edificações
históricas;
3 - Elaboração de inventário de
patrimônio cultural;
4 - Diagnóstico ambiental de áreas
prioritárias para preservação;
5 - Criação do programa de
valorização cultural e do Fundo
específico para preservação do
patrimônio cultural.

MÉDIO PRAZO
1 -Reavaliar e ampliar as áreas de
interesse ambiental e cultural.
LONGO PRAZO
1 - Ser referência na preservação do
patrimônio ambiental e cultural;
2 - Dar uso às areas preservadas.

Perfil viário (infraestrutura viária da
área central - largura de vias e
quantidade de faixas de rolamento;
falta de calçadas adequadas nos
acessos as escolas).

Privilégio do transporte individual sobre o
transporte coletivo.
ÁREA CRÍTICA:
1- Área central (Barão do Rio Branco, Jorge
Lacerda, Henrique Schwarz).

Regulamentação (falta de
flexibilidade na legislação de
concessão de transporte coletivo;
inexistência de regulamentação de
novas tecnologias - aplicativos; falta
de vagas para
embarque/desembarque nas escolas;
mecado ilegal com passes cedidos a
beneficiários; falta de subsídios para
o transporte coletivo -receita do
rotativo, taxação de veículos pesados
ou poluentes).

TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR

Melhoria da atratividade do
transporte coletivo e escolar e
melhor controle.

1 - Baixa eficiência do sistema de
transporte coletivo;
2- Deficinição de itinerários sem
critérios técnicos;
3 - Linhas troncais e alimentadoras
com baixa integração operacional;
4 - Sistema com integração fisica e
tarifária;
5- Ausência de sistema de gestão
municipal do transporte coletivo e
escolar (fiscalização, controle,
informação);
6 - Falta de formação para condutores
de onibus e escolares.

1 - Aumento do custo da passagem e
do tempo de viagem;
2- Baixa atratividade e previsibilidade
do sistema;
3 - Migração para outros modais de
transporte (individual motorizado);
4 - Baixa fiscalização.

1 - Priorização do modal coletivo de
transporte;
2 - Integração do sistema de
transporte coletivo com outros
modais (bicicleta, automóvel,...);
3 -Integração do planejamento do
sistema de transporte com o
ordenamento territorial;
4 -Democratização do acesso a
informação sobre o sistema de
transporte coletivo, informações
operacionais, tarifárias, ...)

AÇÃO IMEDIATA
1 - Lançamento do edital da outorga
do transporte coletivo;
2 - Programa de formação e
reciclagem para condutores de
ônibus.
CURTO PRAZO
1-Consolidação do Plano de Outorga;
2-Articulação do Plano de Outorga
com o Plano Diretor e de Mobilidade;
3-Integração entre os modais.

MÉDIO PRAZO
1-Ampliar a atratividade e
confiabilidade do sistema.
LONGO PRAZO
1-Efetivar o transporte coletivo como
modal prioritário.

Planejamento e gestão (ociosidade
das linhas de transporte coletivo
encarecendo o sistema; falta de
critérios técnicos na definição linhas
e horários; agregar o uso de
tecnologias no transporte coletivo integração virtual , rastreamento de
frota, aplicativo de horários; falta de
fiscalização do transporte regular;
falta de educação - vandalismo,
desrespeito a sinalização de trânsito).
Acessibilidade (necessidade de
passarelas - Boehmerwald/Dona
Francisca, Colonial/Celso Ramos, Lot.
Itália/Escola Ladir dos Santos, Aracy
Hansen/Bela Aliança; falta de
informações nos pontos de ônibus
sobre as linhas e horários).

Perfil viário (estacionamentos
Lastimável, mas solucionável.
paralelos as ruas - área central; falta
de segurança para o pedestre e
ÁREA CRÍTICA:
ciclista; calçadas inadequadas,
1 -Área Central.
estreitas, com obstáculos, sem
manutenção; falta de calçadas).
Estrutura e hierarquia viária (falta
de continuidade das ciclovias,
interligações e sinalização).
Pontos Críticos (falta de passarelas,
faixas de pedestre mal posicionadas,
sem rebaixo, sem sinalização).

TRASPORTE ATIVO E
ACESSIBILIDADE

Planejamento e gestão (não
cobrança do acesso na aprovação de
projetos; fiscalização da execução da
calçada; falta de conscientização no
compartilhamento das vias públicas
Melhoria da infraestrutura existente entre pedestres, ciclistas e veículos;
falta de plano de utilização de
e com conectividade.
margens dos cursos d'água (APP)
para mobilidade de pedestres e
ciclistas; falta de conselho
comunitário para cobrança da
continuidade dos planos e pensar os
planos municipais de forma
intersetorial; falta da exigência da lei
de calçadas em novas edificações e
adequação nas já implantadas).

1 - Falta de conectividade entre
ciclovias e ciclofaixas;
2 - Baixo índice de caminhabilidade em
áreas estratégicas (centros , entorno
de equipamentos comunitário - escolas
, postos de saude, etc);
3 - Ausência de infraestrutura de apoio
ao deslocamento de bicicleta
(paraciclos, bicicletários, sinalização,
pontos de manutenção, etc);
4 - Baixa fiscalização na execução de
calçadas em acordo com a
padronização municipal.

1 - Ampliação da baixa atratividade
ao uso dos modais de transporte
ativo;
2 - Migração para outros modais de
transporte (individual motorizado).

1 - Priorização do modal de
transporte ativo;
2 - Integração da infra estrutura de
transporte ativos com o transporte
coletivo;
3 -Integração do planejamento do
transporte ativo com o ordenamento
territorial;
4 -Democratização do acesso a
cidade por meio dos transportes
ativos.

AÇÃO IMEDIATA
1-Diagnóstico do Sistema Cicloviário
existente.
CURTO PRAZO
1-Projeto de conexão cicloviária e
passeios públicos;
2-Programa de incentivo à
implantação e conservação de
calçadas;
3 - Programa de incentivo ao usos de
bicicletas nos polos geradores de
viagens.
MÉDIO PRAZO
1-Nas centralidades e pontos de
interesse comunitário garantir bom
padrão de caminhabilidade.
LONGO PRAZO
1-Efetivar os transportes ativos como
prioritários.

